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L. PEDRÓS

❘ CERVERA ❘ Oferir consultes low
cost i cedir part de la seua jor-
nada laboral de forma altruista
al tercer sector social.Aquest és
l’objectiu de quatre professio-
nals de diferents sectors de Cer-
vera (una advocada, una arqui-
tecta, una psicòloga i un procu-
rador), que comparteixen des-
patx en un mateix edifici de la
capital de la Segarra, el Centre
de Negocis Segura (CNS), i que
acaben de posar en marxa el
projecteConscients. La seua in-
tenció és assessorar amb els seus
coneixements aquells que ho ne-
cessitin. Per a això, els seus qua-
tre impulsors (l’advocada Roser
Segura, l’arquitecta Núria Co-
dina, la psicòloga Sílvia Sarri i
el procurador JaumeMoya) ofe-
riran els seus serveis a la pobla-

ció al preu de 5 euros per un as-
sessorament inicial. Cada pro-
fessional dedicarà un màxim de
tres hores a la setmana i sempre
amb cita prèvia a través del seu
web (www.conscients.org). Els
ingressos d’aquestes tres hores
es destinaran cada any a una en-
titat diferent de la Segarra que
atengui el tercer sector social,
que també ajudaran amb els seus
coneixements. La primera que
es beneficiarà d’aquesta acció

Una jornada laboralmolt altruista
Una advocada, una arquitecta, una psicòloga i un procurador de Cervera ofereixen consultes per
5 € a la població || Cada anydonaran la recaptació auna entitat, que assessoraran gratuïtament

SOLIDARITAT INICIATIVA

Els quatre impulsors de la iniciativa (al mig), ahir, al costat de dosmembres de l’entitat Salut Mental Ondara Sió.
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LLEONARD DELSHAMS

Les universitats de Lleida, Jaén i Milà
troben 2 gens que protegeixen de la sida

INVESTIGACIÓSALUT

Part del grup de Genètica deMalalties Complexes de la UdL.

❘ LLEIDA ❘ Un equip de científics de
la UdL i les universitats de Ja-
én i de Milà han detectat dos va-
riants de gens que protegeixen
contra elVIH. Els resultats de la
investigació, liderada pel centre
andalús, s’han publicat a la re-
vista Gens and Immunity, del
grup Nature. Els experts han
descobert la resistència innata
que tenen certes persones molt
exposades al virus, que no des-
envolupen la malaltia a causa
dels gens C4BPA i CR2, que l’in-

activen. La identificació d’aques-
tes seqüències genètiques ser-
virà com a diana terapèutica per
a l’assaig de nous tractaments.
Els investigadors han analitzat
el genoma de 450 heroïnòmans
de Sevilla i Còrdova que no
s’han infectat malgrat tenir con-
ductes d’alt risc per via sanguí-
nia.

A més, a Itàlia s’han estudiat
parelles d’infectats pelVIH que
s’exposen al virus per via sexu-
al i tampoc no presenten la ma-

laltia. En aquest sentit, els in-
vestigadors de l’estudi apunten
que aquests gens “participen en
la captura de virus recoberts
d’anticossos”. D’aquesta mane-
ra, aquests elements del geno-
ma de les persones podrien con-
siderar-se un factor per agrupar
els pacients en funció de les se-
ues característiques genètiques,
circumstància que permetria mi-
llorar l’efectivitat futura dels
tractaments contra aquesta ma-
laltia.

IRB LLEIDA

és SalutMental Ondara Sió, tam-
bé de Cervera, amb la qual ahir
van firmar un conveni.Aquest
2015 també els prestaran els
seus serveis d’assessorament de
forma desinteressada, tant a usu-
aris com a familiars. De la ma-
teixa manera, cediran les seues
instal·lacions a l’entitat perquè
hi dugui a terme les seues acti-
vitats (reunions, xarrades).Així
mateix, l’entitat percebrà un ajut
econòmic per part de Consci-

ents, que proveirà de les consul-
tes a 5 euros.Un dels impulsors,
Jaume Moya, va destacar ahir
que “Conscients és un projecte
comú dels quatre professionals
que treballem a CNS i que te-
nim una mateixa inquietud de
dur a terme una acció de respon-
sabilitat social”.També va fer
una crida a altres professionals
que vulguin ajudar amb els seus
coneixements perquè s’uneixin
al projecte.

ENTITAT

La primera entitat que se’n
beneficiarà és Salut Mental
Ondara Sió, amb la qual
ahir van firmar un acord

LESCLAUS

Comaccedir a les consultes de 5 euros. Les persones interes-
sades a rebre assessorament per part dels quatre professionals han
de concertar cita prèvia a través de la pàgina web www.consci-
ents.org. La consulta inicial costarà 5 euros i els professionals oferi-
ran cada setmana tres hores del seu temps a aquests assessoraments.

Cadenasolidària. Els diners recaptats es destinaran cada any a una
entitat social a la qual, a més, oferiran aquests assessoraments de for-
ma gratuïta. També els cediran les seues instal·lacions per a actes.


